คู่มือการขอสาเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2563
แผนกสาเร็จการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล
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การขอสาเร็จการศึกษา

นักศึกษาชัน้ ปี สุดท้ ายของทุกคณะวิชาที่เรี ยนครบทุกรายวิชาตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ และมีความประสงค์จะขอสาเร็ จการศึกษา
จะต้ องยื่นขอสาเร็ จการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด และให้ ดาเนินการตามขันตอนดั
้
งนี ้
 กรอก มฉก.35 ใบขอสาเร็ จการศึกษา ผ่านเว็บไซต์สานักทะเบียนและประมวลผล http://reg2.hcu.ac.th (โดยใช้ password
ลงทะเบียน) กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนสมบูรณ์ และพิมพ์ มฉก.35 ใบขอสาเร็ จการศึกษา และโครงสร้ างหลักสูตร พร้ อมแนบ เอกสารประกอบ
คาแนะนาในการกรอกแบบฟอร์ ม มฉก. 35 ใบขอสาเร็จการศึกษา ผ่ านระบบอินเตอร์ เน็ต
1. ให้ นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้ องของชื่อ – นามสกุล ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และที่อยู่ของนักศึกษา ในกรณีที่ต้องการแก้ ไขข้ อมูล ให้
กรอกข้ อมูลที่ถกู ต้ อง พร้ อมแนบเอกสารประกอบการขอแก้ ไขข้ อมูล เช่น สาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล สาเนาทะเบียนบ้ าน
หรือสาเนา Passport สาหรับนักศึกษาต่างชาติ
2. ตรวจสอบรายวิชาที่ลงทะเบียน และรายวิชาที่เรี ยนตามโครงสร้ างหลักสูตร หากนักศึกษามีการเทียบโอนรายวิชาหลักสูตรเก่ากับหลักสูตรใหม่ ให้
กรอก มฉก.92 คาร้ องเทียบโอนรายวิชาและ Grade Report (ต้ องระบุเลขที่ประกาศ มฉก. ที่มีการเทียบโอนรายวิชานัน้ ๆ ให้ ชดั เจน) แนบกับ
มฉก.35 ใบขอสาเร็จการศึกษา ยื่นขออนุมตั ิสาเร็จการศึกษาด้ วย
3. กรณีเรียนข้ ามสถาบันในภาคเรียนปั จจุบนั หรือ รอผลการเรียนข้ ามสถาบัน ให้ ระบุวิชาที่เรียน สถาบันที่เรียน และวิชารหัสวิชาของมฉก. ที่จะนามา
เทียบโอนให้ ชดั เจน
4. กรณีเทียบโอนโดยการสอบคัดเลือกเข้ าใหม่ ให้ ระบุสถาบันเดิมและจานวนหน่วยกิตที่เทียบโอนได้
5. กรณีการย้ ายคณะ/สาขาวิชา ให้ ระบุสาขาวิชาเดิม ภาคการศึกษาและปี การศึกษาที่ย้าย
6. กรณีเคยแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาแล้ วกรุณาระบุ ภาคการศึกษาและปี การศึกษาล่าสุดที่แจ้ งขอสาเร็จการศึกษา พร้ อมแนบสาเนาใบเสร็ จรับเงินค่า
ขึ ้นทะเบียนบัณฑิต
7. สานักทะเบียนและประมวลผล จะเปิ ดระบบเพื่อให้ นักศึกษายื่นขอสาเร็ จการศึกษาภายในสัปดาห์การแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษาและการแจ้ งขอ
สาเร็จการศึกษาล่าช้ าเท่านัน้ หากพ้ นกาหนดดังกล่าว นักศึกษาสามารถแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของภาคการศึกษาถัดไป

 ชาระค่ าธรรมเนียม 2 บัญชีธนาคาร ได้ แก่

2.1 ค่ าธรรมเนียมแจ้ งขอสาเร็จการศึกษา
ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี 168-2-00999-7
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” สาขาถนนบางนา – ตราด กม.18
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี 450-2-05411-8
ระบุ “แจ้ งขอสาเร็จการศึกษา, ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, เบอร์ ติดต่ อ” ในใบสลิปโอนเงินให้ ชดั เจน และส่งหลักฐานการโอนเงิน
และภาพหน้ าแรก มฉก.35 ไปยัง Line : @762csiio และส่งสาเนาหลักฐานการโอนเงิน มาพร้ อมกับ มฉก.35 ใบขอสาเร็ จการศึกษา ทาง
ไปรษณีย์ไทย (งดรับเอกสารทางขนส่งเอกชน)
โดยค่าธรรมเนียมที่นกั ศึกษาต้ องชาระ มีดงั นี ้
ค่ าธรรมเนียมที่นักศึกษาทุกคนต้ องชาระ รวมเป็ นเงิน 3,100 บาท ได้ แก่
- ค่าธรรมเนียมการแจ้ งขอสาเร็จการศึกษา 100 บาท
- ค่าธรรมเนียมขึ ้นทะเบียนบัณฑิต และการประสาทปริญญาบัตร จานวน 3,000 บาท

ค่ าธรรมเนียมการขอเอกสารสาเร็จการศึกษาฉบับสภาอนุมัติ ฉบับละ 100 บาท

(แนบรูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ ้ว ฉบับละ 1 รูป) สานักทะเบียนและประมวลผลจะกาหนดจานวนเอกสารที่นกั ศึกษาต้ องนาไปใช้ งานในแต่ละสาขาวิชา
หากนักศึกษาต้ องการขอเอกสารเพิ่มเติมให้ กรอก มฉก.22 คาร้ องขอใบรับรอง และชาระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ยื่นพร้ อมกับการแจ้ งขอสาเร็จการศึกษา

ค่ าบริการจัดส่ งเอกสารทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS) จานวน 100 บาท

นักศึกษาสามารถเลือกรับบริการดังกล่าวได้ ตามความต้ องการ ให้ นกั ศึกษาระบุชื่อ-นามสกุลผู้รับ สถานที่จดั ส่งเอกสาร รหัสประจาตัวนักศึกษา และที่
อยูใ่ ห้ ชดั เจน ด้ วยตัวบรรจงลงบนเอกสารแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาในหน้ าสุดท้ าย

นักศึกษาตัง้ แต่ รหัส 60xxxx ขึน้ ไป หากยังไม่ มีผลสอบ TOEIC กับ คอมพิวเตอร์ ต้ องสอบ ดังนี ้
- ค่ าธรรมเนียมการสอบวัดทักษะคอมพิวเตอร์ จานวน 300 บาท
- ค่ าธรรมเนียมการสอบ TOEIC จานวน 1,400 บาท (จากอัตราปกติ 1,500 บาท) สามารถใช้ ได้ 2 ปี นับจากวันสอบ
นักศึกษาก่ อนรหัส 60xxxx สามารถเลือกสมัครสอบได้ ตามความสมัครใจ

ค่ าปรับการแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาล่ าช้ า จานวน 1,000 บาท

เฉพาะ นศ.ที่ไม่แจ้ งขอสาเร็จฯ ตามวันที่กาหนดและต้ องยื่นขอสาเร็จการศึกษาภายในสัปดาห์การแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาล่าช้ า

มหาวิทยาลัยจะคืนค่ าประกันของเสียหาย 2,000 บาท โดยเป็ นส่ วนลดค่ าแจ้ งขอสาเร็จการศึกษา
2.2 ค่ าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์ เก่ า นั กศึกษาทุกคนต้ องสมัคร โดยให้ นักศึกษาโอน ค่ าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์ เก่ า
จานวน 500 บาท ไปยัง
ธนาคารธนชาต ชื่อบัญชี “สมาคมศิษย์เก่า ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ” สาขามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บญ
ั ชี
168-2-80460-6
ระบุ“สมัครสมาคมศิษย์ เก่ า, ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, เบอร์ ติดต่ อ”ในใบสลิป โอนเงินให้ ชดั เจน และส่งสาเนาหลักฐานการ
โอนเงิน มาพร้ อมกับ มฉก.35 ใบขอสาเร็ จการศึกษา และเอกสารแนบ
ขอให้ นักศึกษาโอนเงินทัง้ 2 บัญชี ตามจานวนที่ระบุ และส่ งสาเนาหลักฐานการโอนเงินของแต่ ละส่ วน แยกแผ่ นกัน มาพร้ อมกับ
มฉก.35 ใบขอสาเร็จการศึกษา เพื่อสานักทะเบียนและประมวลผลจะดาเนินการส่ งต่ อไปยังหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องให้ ดาเนินการต่ อไป
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คู่มือการขอสาเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2563
แผนกสาเร็จการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล

กรุ ณาชาระเงินค่ าธรรมเนียมและส่ งเอกสารภายในวันที่
ภาค1/63
: จ.31 ส.ค.– ศ.4 ก.ย. 63
ภาค 2/63 (ฝึ กงาน)
: พฤ.12 – ศ.13 พ.ย. 63
ภาค 2/63 (ทุกคณะ) : จ.15– ศ.19 ก.พ. 64
ภาคฤดูร้อน 63
: จ.21– ศ.25 มิ.ย. 64
3. รวบรวมเอกสารทัง้ หมด ส่ งเอกสารด้ วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ไทย (งดรับเอกสารทางขนส่งเอกชน) ภายในวันที่กาหนดแจ้ งขอ
สาเร็จการศึกษา (ดูจากวันที่ไปรษณีย์ประทับตรา) !! ระบุหน้ าซองไปรษณีย์ว่า “แจ้ งขอสาเร็ จการศึกษา” ไปยัง

“แผนกสาเร็จการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนเทพรัตน กม.ที่ 18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540””
โดยเรียงลาดับของเอกสารดังนี ้
 มฉก.35 ใบขอสาเร็จการศึกษา (พิมพ์จากเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th)และที่อยู่ในการส่ งไปรษณีย์ (ถ้ ามี)
 โครงสร้ างหลักสูตร (ประวัติการศึกษา) (พิมพ์จากเว็บไซต์ http://reg2.hcu.ac.th)
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ระบุว่า “สาหรับแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาเท่ านัน้ ”
 สาเนาทะเบียนบ้ าน
 มฉก.92 คาร้ องเทียบโอนรายวิชา (กรณีเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรเก่ าและใหม่ )
 สาเนาผลสอบ HSK (เฉพาะสาขาวิชา 110, 151, 152) (ส่งล่าช้ าได้ ภายในวันสุดท้ ายของการสอบปลายภาค)
 สาเนาผลสอบ TOEIC / คอมพิวเตอร์ (ตัง้ แต่ รหัส 60XXXX เป็ นต้ นไป) (ส่งล่าช้ าได้ ภายในวันสุดท้ ายของการสอบปลายภาค)
 รูปถ่ ายชุดครุ ย (ตามจานวนที่ระบุใน มฉก.35)
 สาเนาหลักฐานการโอนเงิน “ค่ าแจ้ งขอสาเร็จการศึกษา”
 สาเนาหลักฐานการโอนเงิน “ค่ าสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์ เก่ า”
 เอกสารประกอบการขอแก้ ไขข้ อมูล(ถ้ ามี)
หากพ้ นกาหนดจะต้ องเสียค่ าธรรมเนียมการแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาล่ าช้ า เพิ่มเติม 1,000 บาท และต้ องยื่นเอกสารภายในกาหนดการ
แจ้ งขอสาเร็จการศึกษาล่ าช้ า หากพ้ นกาหนดแจ้ งฯล่าช้ าจะถือว่าไม่ประสงค์จะขอสาเร็จการศึกษา โดยให้ แจ้ งขอสาเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษาถัดไป และเสียค่าธรรมเนียมการลาพักการศึกษา
การสาเร็จการศึกษา - กรณีล่าช้ า
กรณีที่นกั ศึกษาเรี ยนข้ ามสถาบัน หรื อนักศึกษาได้ รับสัญลักษณ์ I หรื อ P นักศึกษาจะไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาทันตามกาหนด
ซึง่ ในกรณีนี ้ หากมีการรอผลการเรี ยนข้ ามภาคเรี ยน นักศึกษาควรยื่นแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษาอีกครัง้ ในภาคเรี ยนที่คาดว่าจะได้ รับผลการเรี ยน
ครบทุกรายวิชา จึงจะสาเร็ จการศึกษา
มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีประสาทปริ ญญาบัตรให้ แก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษา ประจาปี การศึกษา ซึง่ หมายรวมถึงผู้สาเร็ จการศึกษา ตังแต่
้ ภาค
การศึกษาที่ 1 ถึงภาคฤดูร้อน (รวมถึงผู้สาเร็ จการศึกษาภายในวันสุดท้ ายของการแก้ ไขสัญลักษณ์ I เป็ นระดับคะแนน เท่านัน)
้ หากพ้ น
กาหนดแก้ I นักศึกษายังรอผลการเรี ยนอยู่ จะต้ องลาพักการศึกษาและแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็ จ
การศึกษา
กรณีไม่ สาเร็จการศึกษา
ผู้ ที่ แจ้ งขอส าเร็ จการศึ กษา แต่ ไม่ ส าเร็ จ การศึ กษาในภาคการศึ กษานั ้น ๆ จะต้ องแจ้ งขอส าเร็ จการศึ กษาอี กครั ้ ง
ในภาคการศึกษาถัดไป ดาเนิ นการตามขัน้ ตอน ที่ 1 – 3 โดยไม่ ต้องชาระค่ าธรรมเนียมการขึน้ ทะเบียนบัณฑิต ค่ าสอบวัด
ความรู้ ภาษาอังกฤษ และค่ าขอเอกสารสภาอนุ มัติอีก ให้ ชาระเฉพาะค่าธรรมเนียมการแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษา และดาเนินการตามขันตอน
้
พร้ อมยื่นเอกสาร ตามรายการข้ างต้ น และแนบ สาเนาใบเสร็จรับเงินค่ าแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาด้ วย
นักศึกษาทีแ่ จ้งขอสาเร็ จการศึกษาแล้วควรตรวจสอบข้ อมูลในเว็บไซต์ http://reg.hcu.ac.th ข่าวกิจกรรม เลือก Tab “สาเร็จการศึกษา” ตาม
กาหนดการในหัวข้ อ ดังนี ้
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้ งขอสาเร็จการศึกษา : หากรายชื่อ/ตัวสะกดชื่อ-สกุล ไม่ถกู ต้ องให้ ตดิ ต่อ สทป. ด่วน พร้ อมหลักฐานทาง
 graduation.hcu@gmail.com
2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สาเร็ จการศึกษา : ผู้ที่มีรายชื่อให้ มารับเอกสารสภาอนุมตั ิตามวันทีก่ าหนด
เมื่อเกรดออกครบทุกรายวิชา !! เฉพาะ นศ. ที่ต้องการเอกสาร ไปสมัครงาน หรือศึกษาต่ อ !! ก่อนที่จะได้ รับเอกสารสภาอนุมตั ิ สามารถ
ขอ Transcript ครบหลักสูตร รูปถ่ายชุด นศ. โดยเสียค่าธรรมเนียม ฉบับละ 100฿ เอกสารจะมีอายุการใช้ งานแค่ภายในระยะเวลาทีใ่ ห้ ยื่นขอ
เอกสารเท่านัน้ เมื่อได้ รับฉบับสภาอนุมตั ิจะไม่สามารถใช้ เอกสารนี ้ได้ ให้ ใช้ ฉบับสภาอนุมตั ิเท่านัน้
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาสามารถ รับเอกสาร ฉบับสภาอนุมตั ิ
ในวันทาการ ตัง้ แต่ เวลา 08.15 - 16.00 น. ที่สานักทะเบียนและประมวลผล
 รับเอกสารด้ วยตนเอง :
ให้ นศ. นาใบเสร็จค่ าแจ้ งขอสาเร็จการศึกษา และบัตรประจาตัว นศ. หรือ บัตรประชาชน
 กรณีรับเอกสารแทน :
ต้ องนาใบเสร็จค่ าแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษา และใบมอบอานาจ พร้ อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบ
อานาจ(เจ้ าของเอกสาร) และผู้รับมอบอานาจให้ รับเอกสารแทนมาด้ วย
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 กรณีส่งไปรษณีย์ (EMS)
(เสียค่าธรรมเนียม 100 บาท)
นักศึกษาที่ต้องการเปลีย่ นแปลงจากรับเองเป็ นส่งไปรษณีย์ สามารถแจ้ งได้ ก่อนกาหนดการรับเอกสารสภาอนุมตั ิประจาภาคการศึกษา
1. โหลด มฉก.22 จากเว็บ reg.hcu.ac.th เลือกเมนูการขอเอกสาร อ่านคาแนะนา กรอก รายละเอียดและที่อยู่ ลงมฉก.22 เลือก ส่งไปรษณีย์
(ค่าธรรมเนียม 100฿)
2. โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัย ระบุ“แจ้ งส่งเอกสารทางไปรษณีย์, ชื่อ-นามสกุล, รหัสนักศึกษา, เบอร์ ตดิ ต่อ” ในใบสลิปโอน
เงินให้ ชดั เจน
3. ส่งหลักฐานการโอนเงินและภาพหน้ าแรก มฉก.22 พร้ อมที่อยูไ่ ปยัง
1. กองคลัง ผ่าน Line:@762csiio เพื่อออกใบเสร็จ
2. สานักทะเบียน ที่ graduation.hcu@gmail.com เพื่อดาเนินการจัดส่งเอกสาร

การแจ้ งขอสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท

นักศึกษาดาเนินการกรอก มฉก.35 ผ่านเว็บไซต์ เหมือนระดับปริ ญญาตรี ตามขันตอนที
้
่ 1 – 3 และนาเอกสารขอสาเร็ จการศึกษาส่งที่
สานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่กาหนดในปฏิทินการศึกษา จากนันเจ้
้ าหน้ าที่ของบัณฑิตวิทยาลัยจะดาเนินการรวบรวมเอกสาร
ทังหมดส่
้
งมายังสานักทะเบียนและประมวลผลต่อไป
กรณีทม่ี กี ารเปลี่ยนแปลงยศ ก่อนวันทีส่ อบป้องกันวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ขอให้นาสาเนาคาสังแต่
่ งตัง้ การครองยศมายื่นทีส่ านัก
ทะเบียนและประมวลผลหลังจากทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ยศแล้ว เพื่อทีใ่ ช้เป็ นหลักฐานอ้างอิงในการขอการสาเร็จการศึกษาต่อไป

การสาเร็จการศึกษา - กรณีล่าช้ า

กรณีที่นกั ศึกษาเรี ยนข้ ามสถาบัน หรื อนักศึกษาได้ รับสัญลักษณ์ I หรื อ P นักศึกษาจะไม่สามารถสาเร็ จการศึกษาทันตาม
กาหนด ซึง่ ในกรณีนี ้ หากมีการรอผลการเรี ยนข้ ามภาคเรี ยน นักศึกษาต้ องยื่นแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษาอีกครัง้ ในภาคเรี ยนที่คาดว่าจะได้ รับผล
การเรี ยนครบทุกรายวิชา และลาพักการศึกษาภายในวันที่กาหนดตามปฏิทินการศึกษา
กรณีการเรียนข้ ามสถาบัน : นักศึกษาต้ องระบุรหัสรายวิชาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และสถาบันที่ไปเรี ยน
ไว้ ใน มฉก.35 ใบขอสาเร็ จการศึกษา หลังจากการสอบปลายภาคแล้ ว แต่ละสถาบันการศึกษาจะเป็ นผู้สง่ ผลการสอบมายังสานักทะเบียน
และประมวลผล ซึง่ กรณีนี ้อาจจะทาให้ ได้ รับผลการสอบล่าช้ ากว่าที่กาหนดไว้ ในปฏิทินการศึกษาและนักศึกษาจะสาเร็ จการศึกษาช้ ากว่าปกติ
ดังนัน้ ในภาคการศึกษาที่นกั ศึกษารอผลการศึกษาให้ นกั ศึกษาลาพักการศึกษา และแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษาตามกาหนดในปฏิทินการศึกษา
กรณีการติดสัญลักษณ์ I : นักศึกษาที่ได้ รับสัญลักษณ์ I ในรายวิชาใด จะต้ องเปลี่ยนเป็ นค่าระดับคะแนนภายใน 2 สัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาปกติ หรื อสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อนถัดไป มิฉะนันจะเปลี
้
ย่ นเป็ นจากสัญลักษณ์ I เป็ น ระดับคะแนน F
กรณีการติดสัญลักษณ์ P : นัก ศึก ษาที่ ได้ รั บ สัญ ลัก ษณ์ P ในรายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนต่อ เนื่ อ ง และยัง ไม่มี ก าร
ประเมินผลการศึกษา สัญลักษณ์ P จะถูกเปลีย่ นเมื่อได้ รับการประเมินผลการศึกษาแล้ ว ทังนี
้ ้ ไม่เกินวันสุดท้ ายของกาหนดการสอบปลาย
ภาคการศึกษา ภายใน 1 ภาคการศึกษาถัดไป เมื่อพ้ นกาหนดดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนจากสัญลักษณ์ P ให้ เป็ นระดับคะแนน F
หรื อ สัญลักษณ์ U ในภาคการศึกษาที่รอผลการศึกษา ให้ นักศึกษาลาพักการศึกษา และแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษาตามกาหนดในปฏิทิน
การศึกษา
แถบสีชุดครุ ย และ หมายเลขโทรศัพท์ (หมายเลขโทรศัพท์ มหาวิทยาลัย 0-2312-6300-79)
คณะวิชา

บัณฑิตวิทยาลัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์ฯ
คณะศิลปศาสตร์
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะวิทยาศาสตร์ ฯ
คณะเภสัชศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์
คณะกายภาพบาบัด

แถบสีครุ ย เบอร์ ภายใน

คณะที่สงั กัด
สีแอปลิคอต
สีฟ้า
สีเทา
สีน ้าเงิน
สีเหลือง
สีเขียวมะกอก
สีแดงเลือดนก
สีชมพู

1205
1231
1177
1178, 1479
1179, 1514
1180
1622
1221
1172, 1162

สายตรง

0-2312-6293
0-2312-6230
0-2312-6418
0-2312-6417
0-2312-6409
0-2312-6422
0-2312-6416
0-2312-6414
0-2312-6413

คณะวิชา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ฯ
คณะการแพทย์แผนจีน
คณะนิตศิ าสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
หน่ วยงาน
สานักทะเบียนและประมวลผล
สานักพัฒนานักศึกษา
กองคลัง

(ดูภาพตัวอย่ างชุดครุ ยและแถบสีครุ ยของแต่ ละคณะวิชา ได้ ท่ ี สานักทะเบียนและประมวลผล)

แถบสีครุ ย เบอร์ ภายใน
สีเขียวเข้ ม
สีเขียว
สีขาว
สีม่วง
สีแดง

1174
1108
1689
1173
1477
เบอร์ ภายใน
1192, 1458
1225, 1434
1193, 1554

สายตรง

0-2312-6415
0-2312-6479
0-2312-6419
0-2312-6296
0-2312-6295
สายตรง
0-2312-6403
0-2312-6408
0-2312-6394
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หน้ า 4

การขอเอกสารการศึกษา

ผู้ที่แจ้ งขอสาเร็ จการศึกษาให้ ระบุจานวนเอกสารสภาอนุมตั ิที่ต้องการ ใน มฉก.35 สาหรับผู้ที่ต้องการขอเอกสารประเภทอื่นเพื่อการสมัครงาน
ศึกษาต่อ หรื อใช้ ประโยชน์อื่น ๆ ก่อนที่จะได้ รับเอกสารฉบับสภาอนุมตั ิ (ที่ขอตอนแจ้ งจบ) ให้ กรอกใน มฉก.22 คาร้ องขอใบรับรอง เพื่อขอเอกสาร
การศึกษาอีกครัง้ โดยปฏิบตั ิตามขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. รับ มฉก. 22 คาร้ องขอใบรับรอง ที่สานักทะเบียนและประมวลผล
2. กรอกรายละเอียด และระบุวัตถุประสงค์ ในการขอเอกสารที่ต้องการให้ ชัดเจน ครบถ้ วนสมบูรณ์ แนบรู ปถ่ายที่ถูกต้ องเขียนชื่ อ นามสกุล รหัสประจาตัว คณะ/สาขาวิชาด้ านหลังรูปถ่าย ตามขนาดและจานวนที่กาหนด
3. ชาระค่าธรรมเนียมที่กองคลัง นา มฉก. 22 คาร้ องขอใบรั บรอง และใบเสร็ จค่าธรรมเนียมพร้ อมรู ปถ่าย ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ของสานัก
ทะเบียนและประมวลผล โดยนักศึกษาจะต้ องเก็บใบเสร็ จรับเงินไว้ เป็ นหลักฐานเพื่อนามายื่นขอรับเอกสารในวันที่กาหนด
4. นักศึกษาต้ องมารับเอกสารการศึกษาด้ วยตัวเอง หากไม่สามารถมารับเองได้ จะต้ องสาเนาประจาตัวประชาชนพร้ อมทาหนังสือมอบอานาจ
ให้ ผ้ อู ื่นมารับเอกสาร
5. หากนักศึกษาต้ องการให้ สง่ ไปรษณีย์ จะต้ องชาระค่าธรรมเนียมของการจัดส่งเอกสารลงทะเบียนแบบด่วนพิเศษ (EMS) 100 บาท
หมายเหตุ :
- เอกสารฉบับสภาอนุมัติ และสมัครสอบวิชาชีพ : ให้ ระบุจานวนที่ต้องการลงใน มฉก.35 รูปถ่ายชุดครุย ฉบับละ 1 นิ ้ว (ยื่นใน
สัปดาห์การแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษา) หากต้ องการเอกสารเพิม่ เติมสามารถยื่น มฉก.22 คาร้ องขอใบรับรอง ขอเอกสารได้
หลังจากที่ได้ รับเอกสารฉบับสภาอนุมตั ิแล้ ว
- เอกสารเรี ยนครบหลักสูตร : มฉก.22 + รูปถ่ายชุดนักศึกษา 1 นิ ้ว ตามจานวนชุดที่ต้องการ ให้ ยนื่ ขอหลังจากเกรดออกครบแล้ ว
- เอกสารฉบับรอสภาอนุมตั ิ : มฉก.22 + รูปถ่ายชุดครุ ย 1 นิ ้ว ตามจานวนชุดทีต่ ้ องการ ให้ ยื่นขอหลังจากเกรดออกครบแล้ ว
โดยนักศึกษาสามารถดูกาหนดการยื่นขอเอกสารแต่ละกรณีได้ จากปฏิทินการแจ้ งขอสาเร็ จการศึกษาประจาปี !! นักศึกษาต้ องระบุ
เอกสารการศึกษาทีต่ ้ องการนาไปใช้ ให้ ชดั เจนใน มฉก. 22 คาร้ องขอใบรับรอง และรูปถ่ ายต้ องไม่ เป็ นโพลารอยด์ หรือภาพ
สแกนจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เอกสารมี 2 ประเภทหลัก สาหรับนักศึกษา และผู้ที่สาเร็ จการศึกษา ดังนี ้
 กรณีกาลังศึกษา รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ ้ว ฉบับละ 1 รูป ยกเว้ น ใบรับรองหน่วยงานราชการ ทีไ่ ม่ต้องใช้ รูปนักศึกษาแต่ต้องแนบ
แบบฟอร์ มเอกสารของหน่วยงานราชการมาด้ วย
 กรณีสาเร็จการศึกษา (รอสภาอนุมัติปริญญา และสภาอนุมัติปริญญา) ใช้ รูปถ่ายชุดครุยขนาด 1 นิ ้ว ฉบับละ 1 รูป
ลักษณะรูปถ่ ายที่ถกู ต้ อง (! ! หากนักศึกษาใช้ รูปถ่ายไม่ถกู ต้ องต้ องส่งรูปใหม่ และจะไม่ได้ รับเอกสารตามกาหนดเวลา ! !)
1. รูปถ่ายสี (พื ้นหลังสีฟ้า) ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
- ระดับปริญญาตรี แต่งเครื่องแบบนักศึกษา / แต่งเครื่องแบบนักศึกษา สวมทับด้ วยชุดครุยแสดงวิทยฐานะ
- ระดับปริญญาโท แต่งกายสุภาพ (เสื ้อไม่มีลวดลาย) / แต่งกายสุภาพ (เสื ้อไม่มีลวดลาย) สวมทับด้ วยชุดครุยแสดงวิทยฐานะ
2. รูปถ่ายหน้ าตรง ไม่สวมหมวก แว่นตาดา ทรงผมสุภาพ นักศึกษาหญิง หากผมยาวให้ รวบผมไว้ ด้านหลังให้ เรี ยบร้ อยไม่สวมเครื่ องประดับ
หรื อต่างหู
ตัวอย่ างรูปถ่ ายที่ถกู ต้ อง

ชุดนักศึกษา

ชุดครุ ย

ชุดสุภาพ กรณีกาลังศึกษา เฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย

ลักษณะของเอกสารสาเร็จการศึกษา
 เอกสารรอสภาอนุ มัติปริ ญญา หมายถึง เอกสารที่มหาวิทยาลัยออกให้ แก่ผ้ ขู อสาเร็ จการศึกษา หลังจากผ่านการอนุมตั ิจาก
คณะกรรมการบริ หารวิชาการให้ เป็ นผู้สาเร็ จการศึกษาและอยู่ในระหว่างการดาเนินการเสนอขออนุมตั ิปริ ญญาจากคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (มีอายุใช้ งานประมาณ 3สัปดาห์)
 เอกสารสภาอนุมัติปริญญา หมายถึง เอกสารที่มหาวิทยาลัยออกให้ แก่ผ้ สู าเร็จการศึกษาหลังจากผ่านการอนุมตั ิปริ ญญา
จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยแล้ ว ซึง่ ถือเป็ นเอกสารที่มีความสมบูรณ์ที่สดุ (ใช้ ได้ ตลอดชีพ)
หมายเหตุ มหาวิทยาลัยจะเก็ บรั กษาเอกสารของนักศึกษา ภายในระยะเวลา 60 วัน นับตังแต่
้ กาหนดวันรับเอกสาร หากพ้ นกาหนดเวลา
ดังกล่าว สานักทะเบียนและประมวลผลจะยกเลิกเอกสาร นักศึกษาจะต้ องยื่นขอเอกสารใหม่พร้ อมรูปถ่ายโดยชาระค่าธรรมเนียมอีกครัง้
การขอแปลปริญญาบัตร
ปริ ญญาบัตรของผู้สาเร็ จการศึกษาที่ได้ รับในวันพิธี ประสาทปริ ญญาบัตรจะเป็ นฉบับภาษาไทย หากมีความจาเป็ นที่จะต้ องแปล
ปริ ญญาบัตรเป็ นภาษาอังกฤษ นักศึกษาสามารถยื่นคาร้ องขอได้ ตลอดปี การศึกษาโดยชาระค่าธรรมเนียมการจัดแปล 200 บาท พร้ อมค่า
จัดส่งไปรษณีย์ 100 บาท และต้ องแนบสาเนาปริ ญญาบัตรฉบับภาษาไทยมาพร้ อมกับคาร้ องด้ วย

คู่มือการขอสาเร็จการศึกษา ปี การศึกษา 2563
แผนกสาเร็จการศึกษา สานักทะเบียนและประมวลผล

16 กรกฎาคม 2563

หน้ า 5

เกณฑ์ การขอรับปริญญา ปริญญาเกียรตินิยมและเหรียญรางวัลเรียนดี
หลักเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาเบื ้องต้ นกาหนดไว้ ว่าจะต้ องศึกษาครบตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ ในแผนการศึกษาของนักศึกษา และตามระเบียบมหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ ว่าด้ วย การศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2552 หมวด 10 เรื่ อง การสาเร็ จการศึกษา และการขอรับปริ ญญา กาหนดไว้ ว่า
ข้ อ 41 ผู้มีสทิ ธิ์ขอรับปริ ญญา ต้ องอยู่ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
41.1 เรี ยนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ ในหลักสูตรสาขาวิชาและได้ แต้ มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00 หรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละคณะวิชา สาหรับกรณี ที่
นักศึกษาเรี ยนครบหลักสูตรสาขาวิชาแต่ได้ แต้ มเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00 แต่ไม่ต่ากว่า 1.75 อาจขอรับอนุปริ ญญาได้
41.2 มีความประพฤติสมกับศักดิศ์ รี แห่งปริ ญญานัน้ ๆ
41.3 ไม่มีพนั ธะหนี ้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
ข้ อ 42 ให้ นั ก ศึ ก ษายื่ น ค าร้ องแสดงความจ านงขอรั บ ปริ ญ ญา หรื อ อนุ ป ริ ญ ญาต่ อ ส านั ก ทะเบี ย นและประมวลผล เมื่ อ เป็ นนั ก ศึ ก ษาภาคการศึ ก ษาสุ ด ท้ ายที่
ลงทะเบียนเรี ยนครบตามหลักสูตร
ข้ อ 43 การให้ ปริ ญญาเกียรตินิยม นักศึกษาที่ได้ รับการเสนอให้ รับปริ ญญาเกียรตินิยม ต้ องมี คณ
ุ สมบัตติ ามข้ อ 41 และมีเงื่อนไข ดังนี ้ (ตังแต่
้ นศ.รหัส 48XXXX เป็ นต้ นไป)
43.1 ปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ให้ แก่นกั ศึกษาที่
(1) ได้ ศกึ ษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
(2) ได้ แต้ มเฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ 3.60 ขึน้ ไป
(3) ไม่มีรายวิชาใดที่ได้ ระดับคะแนน F หรื อสัญลักษณ์ U
(4) ไม่เคยศึกษาซ ้าในรายวิชาใด
43.2 ปริ ญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ให้ แก่นกั ศึกษาที่
(1) ได้ ศกึ ษารายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ ในหลักสูตร
(2) ได้ แต้ มเฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ 3.25 ขึน้ ไป
(3) ไม่มีรายวิชาใดที่ได้ ระดับคะแนน F หรื อสัญลักษณ์ U
(4) ไม่เคยศึกษาซ ้าในรายวิชาใด
ข้ อ 44 นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น นักศึกษาที่ขอศึกษาปริ ญญาที่สอง นักศึกษาที่ขอเทียบโอนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมีการ
เทียบโอนรายวิชา รวมทังนั
้ กศึกษาหลักสูตรปริ ญญาต่อเนื่องไม่มีสทิ ธิ์ได้ รับปริ ญญาเกียรตินิยม
ข้ อ 45 การอนุมตั ปิ ริ ญญา
45.1 คณบดีเป็ นผู้เสนอชื่อผู้สมควรได้ รับปริ ญญาหรื ออนุปริ ญญา
45.2 สภามหาวิทยาลัย เป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ปิ ริ ญญาหรื ออนุปริ ญญา
ข้ อ 46 การให้ เหรี ยญรางวัลแก่ผ้ เู รี ยนดี ให้ คณะ/สาขาวิชาเสนอชื่อผู้สาเร็ จการศึกษา ตามข้ อ 43 เพื่อขอรับเหรี ยญรางวัลเรี ยนดีตลอดหลักสูตรตามเงื่อนไข ต่อไปนี ้
46.1 เหรี ยญทอง ให้ แก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาที่ได้ รับปริ ญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึง่ ที่ได้ แต้ มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุดในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
46.2 เหรี ยญเงิน ให้ แก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาที่ได้ รับปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับหนึง่ และจะต้ องได้ คะแนนเฉลีย่ สะสมสูงสุดรองจากเหรี ยญทองในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา
46.3 กรณีที่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาได้ ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงสุด แต่ได้ ปริ ญญาตรี เกียรติอนั ดับสองในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาให้ ได้ เหรี ยญเงิน

การเตรียมตัวเพื่อเข้ ารั บปริ ญญา

วันพิธีประสาทปริ ญญาบัตร ซึง่ จะจัดขึ ้นประมาณต้ นเดือนกุมภาพันธ์ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมตัวให้ พร้ อมสาหรับวันสาคัญดังกล่าว
สานักทะเบียนและประมวลผล จะจัดส่งเอกสารแจ้ งกาหนดการพิธีประสาทปริ ญญาบัตรพร้ อมทังระเบี
้ ยบการในการเข้ ารับปริญญาให้ ทราบ
ประมาณเดือน ธันวาคม เอกสารดังกล่าวจะแจ้ งรายละเอียดต่าง ๆ ได้ แก่ วันซ้ อมย่อย วันซ้ อมใหญ่ การถ่ายภาพ การแต่งกาย และการปฏิบตั ิตวั ที่
ถูกต้ องส าหรั บวันพิ ธี หากมหาบัณฑิ ต และบัณฑิ ตไม่ได้ รั บเอกสารนี ้ สามารถตรวจสอบรายละเอี ยดได้ จ ากเว็ บไซต์ ของมหาวิ ท ยาลัย
(http://www.hcu.ac.th) หรื อ สอบถามได้ ที่ แผนกสาเร็ จการศึกษา โทร.02-312-6300 ต่อ 1458
สาหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้ าร่วมพิธีประสาทปริ ญญาบัตรในปี การศึกษาถัดไป (ไม่เข้ ารับในปี ที่จบ) ให้ ยื่นคาร้ อง มฉก.19 คาร้ องทัว่ ไป
พร้ อมระบุเหตุผลที่จะเข้ ารับในปี การศึกษาถัดไป พร้ อมหลักฐาน (ถ้ ามี) เสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา หัวหน้ าสาขาวิชา และ
คณบดี และส่งคาร้ องที่อนุมตั ิแล้ วที่สานักทะเบียนและประมวลผล
ระเบียบปฏิบัติการแต่ งกายสาหรั บมหาบัณฑิต และบัณฑิตในการเข้ าร่ วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
การแต่ งกาย
มหาบัณฑิตหญิง เสื ้อเชิ ้ตขาวแขนสัน้ ไม่มีลวดลาย กระโปรง สีกรมท่า ความยาวพอเหมาะสมระดับเข่า สวมชุดครุยวิทยฐานะ
มหาบัณฑิตชาย/บัณฑิตชาย เสื ้อเชิ ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีกรมท่า สวมชุดสูทสีกรมท่าไม่มีลาย สวมชุดครุยวิทยฐานะ
บัณฑิตหญิง
สวมชุดนักศึกษา กลัดกระดุมคอ ติดเข็ม เครื่องหมายของมหาวิทยาลัย กระโปรงสีกรมท่า ความยาวพอเหมาะระดับเข่า สวมชุดครุยวิทยฐานะ
หมายเหตุ
1. ผู้ที่เป็ นข้ าราชการพลเรือนอาจแต่งชุดเครื่ องแบบปกติขาวแทนเครื่องแบบที่กาหนดได้
2. มหาบัณฑิตที่รับราชการตารวจ ทหาร ไม่ต้องนาหมวกและกระบี่เข้ าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร
3. ในวันซ้ อมย่อยขอให้ มหาบัณฑิต / บัณฑิต แต่งกายสุภาพ สุภาพสตรีไม่สวมกางเกง
ทรงผม
สุภาพสตรี
สีผมและทรงผมสุภาพ ไม่ย้อมสี ไม่ไฮไลท์ ไม่ติดกากเพชร
สุภาพบุรุษ
สีผมและทรงผมสุภาพ ไม่ไว้ ผมยาว
รองเท้ า
สุภาพสตรี
สวมรองเท้ าหุ้มส้ นสีดาปิ ดหัว (คัทชู) ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ สูงไม่เกิน 2 นิ ้ว
สุภาพบุรุษ
สวมรองเท้ าหุ้มส้ นสีดา ไม่มีลวดลาย ไม่มีโลหะ
เครื่องประดับ : ไม่อนุญาตให้ สวมแหวน สร้ อยข้ อมือ ต่างหู เข็มกลัด ที่ติดผมและอื่นๆ ยกเว้ น นาฬิกาแบบเรี ยบ สุภาพ ที่ข้อมือซ้ าย
สิ่งทีห่ ้ ามนาเข้ าห้ องพิธี : อาหารและเครื่องดื่ม อุปกรณ์สื่อสาร ดอกไม้ กล้ องถ่ายภาพ และกล้ องถ่ายวิดีโอ

